syntyyeri alojen
torm[yksisti
Suomiei piirjiiii matalanarvontyoll[,
sanooelinlieir{oministeri
Iyri Hdkemies.
"Kyseon tyonarvonnappaamisesta.
immateriaalisten
JosSuomessa
oikeuksienosaaminen
on para
tuomioistuimetratkaisevatfeho
1
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arannlroJa,volmme parj
TUENTARVEruNNFTENAVA
Luwien alojenkasvussa
!"ailrtairdsonmian4 ministeri arvelee,
'Ajatellaan
esimerkilsimusiikinvientii Voikoolla,ettii Ruotsin
Valtioneuvosto
\rahvistikolmevuottasittenvuoteen ja Suomenerqmusiikinalallaonniin yaltav-a
kuin vientiluvut
zor5ulottuvanimmateliaalioikeuksiensbrategian
anta\ratyEm6itea?
]
I
eli pn-sbatesian.senalaankuuluv"atmuunmuassa
Qrtimisti sanoqettii meillii onvielii paljonmahdollisuuksia
pat€ntit,malioileudetia-tekijiinoikeudelAsiaLirjassa
onpuoeikehaha piehtaroidaajatul6ess4ettetaasmehiiviiirine
leDsataa
toimenpide-ehdotusta.
Ruotsille."
"Kyseonkansainv istymisesti"GuggeoheiminmusmhantSt ateg'entoteutbminenontytt- ja elinkeinoministeriatssii
tytin alla,ministeri sanoo,'Niime ovat\raikeitalEryrnyksiii
keessalinoli kysesiitii eikli rakennulaesta,"
sillii D€o\,"at
erittjiin kansainviilisie.IPR-alanmerkityskasv"aa
H:ikiimieskaipaaeremniin yhteyksiiieri luwien alojen
kuiteokin voimakkaasti,seon tiirkea."
vilillii, uudetajatuksetsyntyviituseineri aloientiirmiiyksisti,
'Voisikopeliteollisuus
oleellistaon kuitenkin kehittiiii osaamistamme
kaikilla
etsieyhteyksiiioppinat€riaalituotaninmateriaalistenoikeuksienaloilla Hikimies korostaa.
toon?LuirLettii poikienenglanninkielel taito onparantunut
KeskeistfiPR-shtegiassaon HekiimieheDmukaaDeri
tietokonepelienansiosta.IIonSlt -elokuyaaenolenilhnyt
ministeriiiidenja nruidentoimiioidenyhteistyiinpamntaminen. mutta onhanse&iuaikahuimaiuttu."
Alanhallinto on hajallaaaeri ministeriitisse."IrnmateriaaliPerilteiseenvientiteollisuuteenveEathrnaluo!'antytin
oikeuksiinliittyy myiisjatkuvapunnintasiitii, miten suoiata
luonneon poikkeavaseei ainasyrmytiikouriintuntu!"aaesitekiiiii ia hiin€noikeuksiaansekiimiten taatainnovaatioiden
Dettiitai tuotetta""TuentarveoDhyviiksytty,muttasentunniskiiyttiiitnotto."
taminen\raatiiosaamista.
Luqvienaloienihmistentulisikin >>
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"Tiimii on iso asia,ja balanssin l<fgrminen osapuolten viilillii
on tiirkeiie. Tekijiinoikeusasiat ovat opetus- ja kulttuuriministeriijn rootelissa ja e*iiden niihin liitt,'vien asioiden edistiiminen
samoin.
Jokin Mrosi sitteD silloinen kauppa- ja teollizuusministeriii
ajoi voimalikaasti tekitiinoikeuksien siirtoa omaan hallintaansa.
Harke kaatui laaian julkisen keskustelua my6tii.
"Ajatu6 tekij:inoikeuksien siirrosta ei eneii eld tyij- ja elinkeinoministeriitssii. En muista toista asiaa,iossaolisi tullut niin
paljon asiallista palautetta. Siirtohar <eoli alalle iso asia."

oMATUOM|O|STUIN
JAVEROVaHENNYKSTA
) siirtya enerruniin toiselle puolelle pciytiiii." Nyt fitystukea
jakavat tahot ovat kovin insiniidrivetoisia.
Luovuus voi tukea F.itystoimintaa monin tavoin ja muotoilun merkitys korostuu useissatuotteissa. "Tirotteen ei tarvitse
enii6 olla S1.sinen, palvelu ja muut tuotteeseen liittyviit puolet
kasmvaL Koneellekin hissien huolto on merkittiivi ala, ei vain
niiden valrnistaminen."

LUOVAN ALAN TEKES?
KataisenhalLitulseno$elmaaaonkirjattu, ettii "Luovienalojen
merkityskasrraa
uusienliiketoimintamahdollisuuksien
mydtA,
joihin plritiiiin karmustamaan
kasvavillarahoituspanostuksilla
ja alanerityispiirteidenhuomioimisella'.Merkitseekiseluovan
alanTekesintai Sin"ansyrtyii?
"Onpuluttu siitii, pitiisikii luovillaaloillaollaomialahoitustahoja.Pitiiisimieluumminollaniin, ettii nylqr'isethoitaisivat
luovaakinalaa.Media& Message-tapahtumassa
Tekessai
palautettasii6 etteseon hoitanuthyvin luotranalanteknologiankehitdimistii."
Luoyanalanomaarahoittajaaei oleniiillii niikymin qmtymiissA,"mikii johtuu v-armaan
taloudellisesta
tilanteesta-kin".
Nyt alantehrion Rovio,muttamonestikyseon pjenemmiin
luokanhankkeista,sanooministeri.
"T:irkeiiiion 'Inmiirryl<senlisiiiiminenluomnliin alanosalta,
oppianiin menestystarinoista
kuin epaonnistumisistakin.
Puo-
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LUOVIENALOJEN
KASVUSSAVAINTAIVAS
ONRAJANA,
lustansiui,ettelEltion hrki yrittiimisenkehittiimiselleei voi olla
liskitiinte. Epaonnistusfnentinvoi ollakokemus- ja seonlin,"
LuovienaloJ'en
erityjspiideeneon tekijiin ja hiinentyijtjiiin
tuotteistawntai keyttavanyrityksenviilinen suhde.Ilrnan
molempienosapuoltentDtyviiisyyttii ei sFuryteoksiaeikii niitii
hviidvntiiviatuotteita-

IPR-sbategia
eteneevfi tellen.Tekijanoikeusasiat
ia muut
immateriaalioikeudet
keskitetiiiinyhdelleoikeusistuimelle.
"lPR-tuomioistuin
€kentuu Helsinginkiiriijaoikeuden,markja Jisiiresurssien
kkraoikeuden
\raraan."Tiimiinuskotaantuovan
ja tehokkuuttaalanoikeudenliiyttitdn.
osaamista
Ministeri Hiikiimiespitaii terke:ineantaamaailrnalleviesti,
etlemeilletuomioistuintoimii. Tehokkuustakaa,ettii pienikin
toimija voi talvittaessasaarlaoikeuttaisoatahoa\,?staan.
Ministeriiissepohditaaflmyiis,voisikoirnrnateriaa]ioikeutta
verottaakevyemminesimerkiLsipatenttienosalta.Verotuksen
tasoonkansainveLinen
kilpailuetu,kun yrityksetrat-l@isevat
piiiikonttodensasijainnin.HalLituksen
kehysriihion jo piiiittiinlt asianvahnistelusta,
elokuussaneernmemiten edetjiiin.
'Ensi
vuodenalustaotettaneenkiilttii6n veroviihennys,
iossa
''ritykset voi\ratvfientiii sadantuhatureleurEnarvostatutLimus-ja kehitystyiiti tekevientyitntekijiiideosapalkkakuluja"Seon karmustayatoimi iokatoivottar,'asti
lisaatutLimusta6ekA
ehkiiseeirtisanomisia."
Selvitysmies
Markus Likolan esityshyvitysmakzuista
oli
haastattelua
niin tuore,ettaministeri Hiikiimiehela
tehtAesse
eivielii ollut siihenkantaa.Ministeriiin niikemvksieoltiin vasta
muovruErassa.
o

lVtinisterija musiikki
on hyvinkayt6nndllinen
kosketus
musiikJyriHiik:imieh€[a
gpon(orila
poikani
k.in:Olenloimiaut
vdnhemman
ba4din
ia roudarinakin
ennenkuinhensaiaiokortinl'
Hekiimiehen
pojallaJoelilla
nyt22vuotiaaila
onot{utmuutama
bAndi,
joissahdnon musiikin
tekiasekesoittaja.
"Poikanion
panostanut
paljonmusiikkiin,
vaikkah6n
n\,ttekeekin
muutal'H;kamies
musii
onseurannutsivusta
kinlekemist:jja
sanooolevansa
kuinkapalhdmmestyn),t,
'1oel
jonnylryinen
tekniikka
mahdollistaa. ontehnytbiiseja,
joissahansoittaaitsekaikkia
soittifiia]
Suhteita
naapureihin
ei biindinsoittooleh;irinnyt.'Kun
b6ndiharjoitteli
autotatlissam
me,sanoinnaapureille,
elta
tutkaavaankenomaan,
Naapuritvastasiiosbendimeteldi.
vat,ett; ei seh;kitse,memenemme
mukaanl
Omanmusiikkima
kunsaJyriHak:jmies
sanooj66neen
jottoinhdn
hiema
n menneille
vuosikymmenille,
aikaan
kuu.lteliakriivisemmin
murilkia. Nythdrrdsrukseni
or
enemm6n
konserteissa
kljyntial'
j:irjestett6v6
Vuoden
kohokohta
on Kotkanlvlerip:iivillii
junnuVainiokonsertti.KalteTomiaisen
b:indiononnistunurluomdan
uu5ia
tulkintoia
erikokoonoanoilla

